
หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหน่วยลงทุน
ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)
ประจาํปี 2565
กองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท  
วนัพุธท่ี 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น.

หมายเหตุ  
1. การจัดประชุมสามัญผูถือหนวยลงทุนน้ี เปนการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกสเทาน้ัน โดยจะไมมีการจัดเตรียมสถานท่ี

หรือหองประชุมสําหรับรับรองผูถือหนวยลงทุนเพื่อการประชุมในครั้งนี้แตอยางใด 
2. เพื่อรักษาสิทธิประโยชนของทานผูถือหนวยลงทุน โปรดศึกษาขอปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียน การเขารวมประชุม 

และการมอบฉันทะ สําหรับการประชุมสามัญผูถือหนวยลงทุนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) ตามสิ่งที่สงมาดวย 2 

ทานผูถือหนวยลงทุนสามารถดาวนโหลดหนังสือเชิญประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุน พรอมเอกสารประกอบการประชุม
ผานทางเว็บไซต https://www.btsgif.com/th/investor-relations/downloads/unitholder-meeting
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ที่ 1124/2565 วนัที่ 4 กรกฎาคม 2565 
 

เร่ือง  ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุประจ าปี 2565  
 กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) 
 

เรียน  ท่านผูถื้อหน่วยลงทนุของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บีทเีอสโกรท (BTSGIF) 
 

สิ่งทีส่่งมาด้วย  1. รายงานประจ าปี 2564/65 ในรูปแบบ QR Code (หรือดาวนโ์หลดที่เว็บไซต ์ https://www.btsgif.com) 
2. ขอ้ปฏิบติัเก่ียวกับวิธีการลงทะเบียน การเขา้ร่วมประชมุ และการมอบฉันทะ ส าหรบัการประชุมสามญั

ผูถื้อหน่วยลงทนุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
3.  ใบตอบรบัการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหน่วยลงทนุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) 
4.  หนงัสือมอบฉนัทะ 
5.  ขอ้มลูผูจ้ดัการกองทนุที่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

ตามที่บริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั (“บริษัทจัดการ”) ในฐานะบริษัทจดัการ
ของกองทุนรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) (“กองทุน”) ไดก้ าหนดใหม้ี
การจดัประชุมสามญัผูถ้ือหน่วยลงทุนประจ าปี 2565 ของกองทุน ในวนัที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. 
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามหลกัเกณฑท์ี่ก าหนดไวใ้นกฎหมายและประกาศที่เก่ียวขอ้งกับ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกสน์ัน้ บริษัทจดัการจึงขอเรียนเชิญผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้ประชุมตามวนั เวลา และ
วิธีการดงักลา่ว เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี ้ 

วาระที ่1 รับทราบการจัดการกองทุนในเร่ืองทีส่ าคัญ และแนวทางการจัดการกองทุนในอนาคต 
 

 บริษัทจดัการขอแจง้ใหผู้ถ้ือหน่วยรบัทราบการจัดการกองทุนในเรื่องที่ส  าคัญส าหรบัปี 2564/65 
และแนวทางการจดัการกองทุนในอนาคต ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2564/65 ตามรายละเอียดสิ่งทีส่่งมาด้วย 1 
โดยขอ้มลูเบือ้งตน้เก่ียวกบักองทนุมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
1.1 ข้อมูลเก่ียวกับกองทุน 

ข้อมูลท่ัวไป 
 

ชื่อกองทนุ กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนสง่มวลชนทางราง บีทีเอสโกรท 
ชื่อย่อ BTSGIF 
ประเภทกองทนุ กองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐาน 
จ านวนหน่วยลงทนุ 5,788 ลา้นหน่วย 
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เงินทนุจดทะเบียน  • วนัจดัตัง้กองทนุ : 62,510.4 ลา้นบาท 
• หลงัจ่ายคืนเงินทนุ ครัง้ที่ 13 : 54,939.7 ลา้นบาท  

มลูค่าที่ตราไวต้่อหน่วย  • วนัจดัตัง้กองทนุ : 10.80 บาท 
• หลงัจ่ายคืนเงินทนุ ครัง้ที่ 13 : 9.492 บาท 

บรษิัทจดัการ บรษิัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวม บวัหลวง จ ากดั 
ผูส้นบัสนนุ บรษิัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ  ากดั (มหาชน) (“บีทีเอสจี”) และ  

บรษิัท ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (“บีทีเอสซ”ี) 
ผูด้แูลผลประโยชน ์  ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ขอ้ตกลงการถือหน่วยลงทนุ  บีทีเอสจีตกลงถือหน่วยลงทนุของกองทนุ  33.3% เป็นเวลา 10 ปี 

 

รายละเอียดทรัพยส์ินทีก่องทุนลงทุน 
 

รายละเอียดทรัพยส์ิน รายไดส้ทุธิที่จะเกิดขึน้จากการด าเนินงานระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
กรุงเทพสายหลกั ซึ่งครอบคลมุระยะทาง 23.5 กิโลเมตร ประกอบดว้ย 
สายสขุมุวิท ระยะทาง 17 กิโลเมตร จากสถานีหมอชิตถึงสถานีอ่อนนุช 
และสายสีลม ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร จากสถานีสนามกีฬาแห่งชาติ
ถึงสถานีสะพานตากสิน ตามสญัญาสมัปทาน (สญัญาสิน้สดุวันที่ 
4 ธันวาคม 2572) 
รายได้สุทธิคือรายได้ค่าโดยสารทั้งหมด หักต้นทุน ค่าใช้จ่าย ภาษี 
ค่าใชจ้่ายสินทรพัยท์ุนที่เก่ียวกับการด าเนินงานและบ ารุงรกัษาระบบ
รถไฟฟ้าขนสง่มวลชนกรุงเทพสายหลกั 

ประเภททรัพยส์ิน สิทธิในการรบัประโยชนจ์ากรายไดใ้นอนาคตจากกิจการโครงสรา้งพืน้ฐาน
ระบบขนสง่ทางราง 

ผู้ด าเนินการ บรษิัท ระบบขนสง่มวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 
วันทีเ่ข้าลงทุน วนัที่ 17 เมษายน 2556 
อายุการจัดหาผลประโยชน ์ ตัง้แต่วนัที่ 17 เมษายน 2556 ถึงวนัที่ 4 ธนัวาคม 2572 

ต้นทุนเงนิลงทุน 
ณ 31 มีนาคม 2565 

61,724.5 ลา้นบาท (รวมเงินลงทุนในสถานีเซนตห์ลยุส ์จ านวน 
325.5 ลา้นบาท)  

ราคาประเมินล่าสุด 
ณ 31 มีนาคม 2565 

38,740.0 บาท (ประเมินเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565) 
โดยบริษัท อเมริกัน แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จ ากัด  
ดว้ยวิธีรายได ้(Income Approach) 
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1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญ 

 วนัที่ 30 กนัยายน 2564 บีทีเอสซีไดป้ระกาศสิน้สดุโปรโมชั่นค่าโดยสารบตัรโดยสารประเภทรายเดือน 

 วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 บีทีเอสซีได้เริ่มโปรโมชั่นใหม่ มอบสิทธิพิเศษผ่าน แรบบิท รีวอรด์ส (Rabbit 
Rewards) โปรแกรมสะสมพอยทจ์ากการเดินทาง เพื่อแลกรบัเที่ยวเดินทางฟรี 
รวมถึงส่วนลดและสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากรา้นคา้ชั้นน า โดยโปรโมชั่นใหม่นี ้
มีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งมีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึง 
วนัที่ 31 ตลุาคม 2565 

• ขอ้มลูเพิ่มเติม 

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) (บีทีเอสซี ผูใ้หบ้ริการการเดินรถของกองทุน) ไดป้ระกาศ
สิน้สุดโปรโมชั่นบัตรโดยสารประเภทรายเดือนของระบบรถไฟฟ้าบีทีเอส ในส่วนของเส้นทางสัมปทาน
ระยะทาง 23.5 กิโลเมตร สายสขุุมวิท (สถานีหมอชิต-สถานีอ่อนนุช) และสายสีลม (สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ-
สถานีสะพานตากสิน รวมสถานีส่วนต่อขยายจากสถานีสะพานตากสิน -สถานีวงเวียนใหญ่) ในวันที่  
30 กันยายน 2564 และได้เริ่มโปรโมชั่นใหม่ มอบสิทธิพิเศษผ่าน แรบบิท รีวอรด์ส (Rabbit Rewards) 
โปรแกรมสะสมพอยทจ์ากการเดินทาง เพื่อแลกรบัเที่ยวเดินทางฟรี รวมถึงส่วนลดและสิทธิพิเศษต่าง ๆ 
จากรา้นคา้ชั้นน า โดยโปรโมชั่นใหม่นีม้ีระยะเวลา 1 ปี ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 
จนถึง วนัที่ 31 ตลุาคม 2565 นอกจากนี ้ทางบรษิัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) ไดเ้พิ่มพอยทพ์ิเศษ
ใหอ้ีก 1 เท่า เป็น 2 เท่า ระหว่างวนัที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จนถึง วนัที่ 31 มกราคม 2565 

 

 

หมายเหต ุ: *  โปรดดูเงื่อนไขการสะสมเที่ยวเดินทางเพื่อรบัพอยท ์และแลกรบัสิทธิเที่ยวเดินทางฟรี รวมถึงส่วนลด
และสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากรา้นคา้ชั้นน า ซึ่งเป็นไปตามที่ Rabbit Rewards ก าหนด ไดท้ี่ เว็บไซต ์
https://rewards.rabbit.co.th 

 
   

การสะสมพอยท*์ 
จ านวนเทีย่ว / 

สัปดาห ์
พอยทป์กติ 
ทีจ่ะได้รับ 

<= 3 0 
4 150 
5 200 
6 250 
7 300 
8 400 
9 500 
10 600 
11 700 

>=12 800 

การใช้พอยทแ์ลกเทีย่วเดินทางฟรี* 
จ านวนเทีย่วฟรี พอยทส์ าหรับ

นักเรียน นักศึกษา 
พอยทส์ าหรับ
บุคคลท่ัวไป 

1 200 250 
3 450 600 
5 750 1,000 
10 1,500 2,000 
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1.3 การจัดการกองทุนในเร่ืองทีส่ าคัญและแนวทางการจัดการกองทุนในอนาคต 

• กลยทุธใ์นการด าเนินงาน 
1. การเติบโตในทรัพยส์ินที่กองทุนลงทุนครัง้แรก  มีโอกาสเติบโตจากจ านวนผู ้โดยสารที่เพิ่มขึน้  

และจากการปรบัเพิ่มของราคาค่าโดยสาร  
2. การสรา้งการเติบโตจากการลงทุนในทรัพยสิ์นกิจการโครงสรา้งพืน้ฐานอื่นๆ  โดยกองทุนมีสิทธิ

ในการปฏิเสธเป็นรายแรกที่จะซือ้ (Right of First Refusal) และสิทธิในการซื ้อ (Right to Purchase) 
รายไดจ้ากบีทีเอสซี และ/หรือ กลุม่บีทีเอสจี 

• การติดตามดแูลการปฏิบตัิงานของผูบ้รหิารทรพัยส์นิ 
บริษัทจัดการมีการด าเนินการและติดตามการปฏิบัติงานของบีทีเอสซี โดยในแต่ละปีบริษัทจัดการ
จะมีการพิจารณางบประมาณค่าใชจ้่าย O&M และเปา้หมายรายไดค้่าโดยสารสทุธิประจ าปีซึ่งบีทีเอสซีจดัท า
ส่งใหก้องทุน และบริษัทจัดการจะมีการพิจารณารายรบัและรายจ่ายว่าเป็นไปตามงบประมาณที่ตัง้ไวห้รือไม่ 
รวมถึงท าการตรวจสอบรายไดค้่าโดยสารและค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ว่าถูกตอ้งและเหมาะสมหรือไม่ 
 

ในส่วนของการจดัเก็บรายได ้บริษัทจดัการไดจ้ัดใหมี้การสอบทานการควบคมุภายในของกระบวนการ
จดัเก็บรายไดค่้าโดยสารและด าเนินการใหมี้การสุ่มตรวจสอบการรบัรูร้ายไดข้องบีทีเอสซี และประชุม
หารือกบับีทีเอสซีเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาที่เกิดขึน้ 
 
 

นอกจากนี ้บริษัทจดัการยงัมีส่วนรว่มในการบริหารจดัการกิจการบางอย่างของบีทีเอสซี โดยบรษิัทจดัการ
ไดเ้ขา้รว่มเป็นคณะกรรมการบรษิัทของบีทีเอสซี จ  านวนหนึ่งในสามของคณะกรรมการ 
 

• ปัจจยัหรือเหตกุารณท์ี่อาจมีผลกระทบในอนาคต 
1. สถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  

สถานการณก์ารแพร่ระบาดของ COVID-19 ในประเทศไทยยังคงมีอย่างต่อเนื่อง และมีการแพร่ระบาด
ระลอกใหม่ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เรื่อยมา โดยหน่วยงานภาครัฐไดม้ีค าสั่งหยุดกิจกรรม
และปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว มีมาตรการล็อคดาวน ์และมีเคอรฟิ์วในบางช่วงเวลา และขอความรว่มมือ
ใหป้ระชาชนอยู่บา้น ท างานจากที่บา้น เพื่อเป็นการควบคมุการแพรเ่ชือ้ ตลอดช่วงปี 2564/65 ที่ผ่านมา 
สง่ผลใหก้องทุนไดร้บัผลกระทบจากจ านวนผูโ้ดยสารที่ลดลงจากการแพร่ระบาดและมาตรการดงักล่าว 
ทัง้นี ้หากสถานการณ ์COVID-19 คลี่คลาย คาดว่าจ านวนผูโ้ดยสารจะทยอยปรบัตวัเพิ่มขึน้ 
  

2. แผนรายจ่ายลงทนุ 
 

บีทีเอสซีมีแผนรายจ่ายลงทุนส าหรับกองทุนในปี 2565/66 เป็นจ านวนทั้งสิ ้น 56.0 ล้านบาท 
แบ่งเป็น 1) ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ 16.0 ลา้นบาท 2) ค่าอะไหล่ส  ารอง 29.1 ลา้นบาท และ 
3) ค่าอปุกรณแ์ละเฟอรน์ิเจอรส์  าหรบัส  านกังาน 10.9 ลา้นบาท  
นอกจากนี ้ในปี 2565/66 กองทุนมีแผนการลงทุนในการปรบัปรุงสถานีสะพานตากสิน 40.0 ลา้นบาท 
โดยกองทนุจะบนัทกึเงินลงทนุดงักลา่วเป็นเงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ   
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3. สญัญาซ่อมบ ารุง 
  

วนัที่ 15 กันยายน 2557 บีทีเอสซีไดท้  าสญัญาซ่อมบ ารุงโครงการระบบขนส่งมวลชนกับซีเมนส์ 
เป็นระยะเวลา 15 ปี โดยมีระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2572 
(สิน้สุดสญัญาสัมปทาน) ภายใตส้ญัญาดังกล่าว บีทีเอสซีมีภาระผูกพันเก่ียวกับค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรกัษาและค่าธรรมเนียมการจัดหาอะไหล่ซ่อมบ ารุงของโครงการ (ส่วนหลกัและส่วนต่อขยายที่ 1 
(ช่วงสะพานตากสิน - บางหวา้ และช่วงอ่อนนุช - แบริ่ง)) (รวมงานซ่อมบ ารุงรถไฟครัง้ใหญ่ – Train overhaul 
ในอนาคต) ตลอดระยะเวลา 15 ปี โดยค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้ในแต่ละปีจะค านวณโดยน ามลูค่าของสญัญา
ในปีที่ 1 ปรับเพ่ิมขึน้โดยอิงตามดัชนีราคาผู้บริโภคของแต่ละปี โดยมูลค่าของสัญญาฯ ในปีที่ 1 
มีจ านวนเงินประมาณ 253 ลา้นบาท และ 3 ลา้นยูโร โดยภาระผกูพนัดงักล่าวจะถูกปันส่วนเพื่อเรียกเก็บ
จากกองทุน ตามหลักเกณฑแ์ละขอ้สมมติฐานที่เหมาะสม ส าหรบัปีสิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 
กองทุนมีค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บภายใตส้ญัญาซ่อมบ ารุง เป็นจ านวนเงิน 235.0 ลา้นบาท และ 2.9 ลา้นยโูร 
(ปี 2563/64 : 227.7 ล้านบาท และ 2.9 ล้านยูโร) และวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 บีทีเอสซีไดท้  า
สัญญาซ่อมบ ารุงส าหรับรถไฟฟ้าใหม่เพิ่มเติมโดยมีระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่ ช่วงทดสอบเดินรถ 
(Mobilization Period) ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 จนสิน้สุดปีที่ 16 ของการบริการอย่างเต็มรูปแบบ 
(Full maintenance service) ซึ่งค่าใช้จ่ายของการบริการเต็ม รูปแบบเ รียกเก็บตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2562 โดยเรียกเก็บตามสญัญาเป็นเงินประมาณปีละ 72.5 ลา้นบาท และ 1.3 ลา้นยูโร 
และจะปรบัเพิ่มขึน้โดยอิงตามดชันีราคาผูบ้รโิภคของแต่ละปี โดยภาระผกูพนัดงักล่าวจะถูกปันส่วน
เพื่อเรียกเก็บจากกองทนุ ตามหลกัเกณฑแ์ละขอ้สมมติฐานที่เหมาะสม กองทุนมีค่าใชจ้่ายที่เรียกเก็บ
ภายใตส้ญัญาซ่อมบ ารุงรถไฟใหม่ส  าหรบัปี 2564/65 เป็นจ านวนเงิน 10.7 ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นยโูร 
(ปี 2563/64 : 10.7 ลา้นบาท และ 0.2 ลา้นยูโร) 
 

4. ค าสั่งหวัหนา้คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ  
 

เนื่องจากหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีค าสั่ งหัวหน้าคสช. ที่  3/2562  
เรื่อง การด าเนินการโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ลงวนัที่ 11 เมษายน 2562 (ค าสั่ง คสช. ที่ 3/2562) 
มีรายละเอียดโดยสงัเขป ดงันี ้
-  ค าสั่ง คสช. ที่ 3/2562 มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหก้ารเดินรถในโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเสน้ทางหลกั 

(ช่วงหมอชิต-อ่อนนุช และ ช่วงสนามกีฬาแห่งชาติ-สะพานตากสิน) โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ส่วนต่อขยายที่ 1 (ช่วงสะพานตากสิน - บางหวา้ และช่วงอ่อนนุช - แบริ่ง) และโครงการรถไฟฟ้า
สายสีเขียวส่วนต่อขยายที่ 2 (ช่วงแบริ่ง - สมุทรปราการ และช่วงหมอชิต – สะพานใหม่ - คูคต) 
เป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นโครงข่ายเดียวกัน (Through Operation) อ านวยความสะดวกสบาย
ในการเดินทางของผูโ้ดยสาร และมีการก าหนดอตัราค่าโดยสารที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่เป็นภาระ
แก่ประชาชน  

  



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
ประจำ�ปี 25656

6 
 

-  คสช. ใหก้ระทรวงมหาดไทยแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อก าหนดหลกัเกณฑแ์ละด าเนินการเจรจา
รว่มกับ BTSC (ผูร้บัสมัปทาน) ในการแบ่งปันผลประโยชนจ์ากค่าโดยสาร รวมถึงหลกัเกณฑอ์ื่น 
เพื่อประโยชนใ์นการรวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเสน้ทางหลกั โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ส่วนต่อขยายที่ 1 และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวสว่นต่อขยายที่ 2 โดยใหก้ารเจรจาแลว้เสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และเมื่อไดข้้อยุติแลว้ใหด้ าเนินการ
แก้ไขสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเสน้ทางหลักใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วัน 
(ซึ่งไดม้ีการขยายระยะเวลาดังกล่าว)  

-  ณ ปัจจบุนั อยู่ระหว่างการน าเสนอใหค้ณะรฐัมนตรีใหค้วามเห็นชอบ   
-  หากคณะรฐัมนตรีใหค้วามเห็นชอบแลว้ อาจท าใหม้ีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งค่าโดยสารที่เรียกเก็บ 

ทัง้นี ้ทางบริษัทจัดการจะจัดประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนและชีแ้จง
รายละเอียดต่อไป 

ความเหน็ของบริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนรบัทราบการจัดการกองทุนในเรื่องที่ส  าคัญ
และแนวทางการจดัการกองทนุในอนาคต  

ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน ์

 ผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบการจัดการกองทุนในเรื่องที่ส  าคัญ
และแนวทางการจดัการกองทนุในอนาคต 

การลงมติ 

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ 
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-  คสช. ใหก้ระทรวงมหาดไทยแต่งตัง้คณะกรรมการเพื่อก าหนดหลกัเกณฑแ์ละด าเนินการเจรจา
รว่มกับ BTSC (ผูร้บัสมัปทาน) ในการแบ่งปันผลประโยชนจ์ากค่าโดยสาร รวมถึงหลกัเกณฑอ์ื่น 
เพื่อประโยชนใ์นการรวมโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเสน้ทางหลกั โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ส่วนต่อขยายที่ 1 และโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวสว่นต่อขยายที่ 2 โดยใหก้ารเจรจาแลว้เสร็จ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ และเมื่อไดข้้อยุติแลว้ใหด้ าเนินการ
แก้ไขสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวเสน้ทางหลักใหแ้ลว้เสร็จภายใน 30 วัน 
(ซึ่งไดม้ีการขยายระยะเวลาดังกล่าว)  

-  ณ ปัจจบุนั อยู่ระหว่างการน าเสนอใหค้ณะรฐัมนตรีใหค้วามเห็นชอบ   
-  หากคณะรฐัมนตรีใหค้วามเห็นชอบแลว้ อาจท าใหม้ีการเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งค่าโดยสารที่เรียกเก็บ 

ทัง้นี ้ทางบริษัทจัดการจะจัดประชุมวิสามัญผูถื้อหน่วยลงทุนเพื่อขอมติผูถื้อหน่วยลงทุนและชีแ้จง
รายละเอียดต่อไป 

ความเหน็ของบริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถ้ือหน่วยลงทุนรบัทราบการจัดการกองทุนในเรื่องที่ส  าคัญ
และแนวทางการจดัการกองทนุในอนาคต  

ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน ์

 ผูดู้แลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบการจัดการกองทุนในเรื่องที่ส  าคัญ
และแนวทางการจดัการกองทนุในอนาคต 

การลงมต ิ

วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ 
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วาระที ่2 รับทราบงบการเงนิและผลการด าเนินงานของกองทุนประจ าปี 2564/65 

 2.1 งบการเงนิของกองทุน 

 บริษัทจัดการไดจ้ดัท างบการเงินของกองทุนประจ าปี 2564/65 ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีระหว่าง
วนัที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ 
ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2564/65 ตามรายละเอียดสิ่งทีส่่งมาด้วย 1 โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้
              หน่วย : ล้านบาท  

รายการ ประจ าปี 2564/65 ประจ าปี 2563/64 
งบดุล (ณ วันที ่31 มีนาคม)     

เงินลงทนุในสญัญาซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ 38,740.0 44,790.0 
    ราคาทนุ 61,724.5 61,724.0 
เงินลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละเงินฝากธนาคาร 607.0 672.5 
สินทรพัยอ์ื่น 36.1 16.9 
สินทรัพยร์วม 39,383.1 45,479.4 
หนีส้ินรวม 35.4 157.5 
สินทรัพยสุ์ทธิ 39,347.7 45,321.9 
สินทรัพยสุ์ทธิต่อหน่วย (บาท) 6.7981 7.8303 

งบก าไรขาดทุน   
 รายไดร้วม 945.0 2,112.6 
 ค่าใชจ้่ายรวม 70.0 75.2 
 รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 875.0 2,037.4 
 ขาดทนุสทุธิจากเงินลงทนุ (6,050.5) (7,872.0) 
 การเปลี่ยนแปลงสินทรพัยส์ทุธิจากการด าเนินงาน (5,175.5) (5,834.6) 
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              หน่วย : ล้านบาท  
รายการ ประจ าปี 2564/65 ประจ าปี 2563/64 

งบกระแสเงนิสด     
 เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนนิงาน 748.3 2,280.4 
 เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (798.7) (2,251.5) 
 เงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ (50.4) 28.9 
 เงินฝากธนาคารตน้ปี 67.9 39.0 
เงินฝากธนาคารปลายปี 17.5 67.9 

หมายเหต ุ: ส าหรบัรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ผูส้อบบญัชีมีขอ้มลูและเหตกุารณท์ี่เนน้
ให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
ซึ่งผูบ้ริหารกองทุนไดม้ีการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสิทธิ
รายได้สุทธิ และได้บันทึกผลกระทบดังกล่าวแล้วในข้อมูลทางการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 มีนาคม 2565 
ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีมิไดแ้สดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนีแ้ต่อย่างใด และเรื่องส าคญัในการตรวจสอบงบการเงินของกองทุน
ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี ไดแ้ก่ การตรวจสอบการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในสัญญาซือ้
และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ ซึ่งผูส้อบบญัชีไดท้ าความเขา้ใจเกี่ยวกับการค านวณมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสญัญาซือ้
และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ พิจารณาขอบเขตและวัตถุประสงคใ์นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระ  
และประเมินเทคนิคและแบบจ าลองท่ีผูป้ระเมินราคาอิสระเลือกใชใ้นการประเมินมลูค่ายุติธรรมที่ระบุไวใ้นรายงานการประเมิน
ที่จ ัดท าโดยผู ้ประเมินราคาอิสระ ตลอดจนพิจารณาความสม ่าเสมอของการใช้เทคนิคและแบบจ าลองดังกล่าว  
รวมถึงประเมินความรูค้วามสามารถและความเป็นอิสระของผูป้ระเมินราคาอิสระดงักล่าวโดยการตรวจสอบกับขอ้มลูสาธารณะ 
นอกจากนี ้ไดส้อบทานขอ้มลูที่จ  าเป็นและความสมเหตสุมผลของสมมติฐานหลกัที่ใชใ้นการประเมินมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 
มีการเปรียบเทียบขอ้มลูผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จรงิกบัขอ้มลูที่ใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ
ในอนาคต เพื่อประเมินการใชด้ลุยพินิจของผูบ้รหิารกองทุนในการประมาณผลการด าเนินงานดงักล่าว ตลอดจนทดสอบ
การค านวณมูลค่ายุติธรรมตามแบบจ าลองและขอ้สมมติขา้งตน้  เพื่อที่จะไดน้ าเรื่องเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี  ทั้งนี ้ผู้สอบบัญชีไม่ไดแ้สดงความเห็น
แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่านี ้

 ส าหรบัปี 2564/65 กองทุนมีการรบัรูร้ายการขาดทุนสทุธิจากการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนจ านวน 6,050.5 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ
ตามมูลค่ายุติธรรมลดลงจ านวน 6,050.5 ล้านบาท (รายการที่ไม่ใช่เงินสด) เนื่องจากการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินใหม่ทุก 2 ปี ตามความตั้งใจของกองทุน ซึ่งครบรอบในปีนี ้โดยการประเมินมูลค่านีไ้ดส้ะทอ้นถึง
ผลกระทบที่ไดร้บัจากสถานการณ์ COVID-19 และปัจจยัอื่น ๆ รวมถึงปรบัปรุงสมมติฐานต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกับ
สภาพเศรษฐกิจและสถานการณใ์นปัจจุบันมากขึน้ อาทิ การชะลอการปรบัอตัราค่าโดยสารสายสีเขียวส่วนหลกั 
การปรบัประมาณการอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ การปรบัอตัราเงินเฟ้อ การเลื่อนการปรบัปรุงสถานีสะพานตากสิน 
การชะลอการเปิดรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ผนวกกับการใชโ้ปรโมชั่นค่าโดยสารแบบใหม่ เป็นตน้ ปัจจยัต่าง ๆ เหล่านี ้  
ส่งผลใหร้าคาประเมินครัง้นีเ้ปลี่ยนแปลงจากครัง้ก่อน  
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              หน่วย : ล้านบาท  
รายการ ประจ าปี 2564/65 ประจ าปี 2563/64 

งบกระแสเงนิสด     
 เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนนิงาน 748.3 2,280.4 
 เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (798.7) (2,251.5) 
 เงินฝากธนาคารเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ (50.4) 28.9 
 เงินฝากธนาคารตน้ปี 67.9 39.0 
เงินฝากธนาคารปลายปี 17.5 67.9 

หมายเหต ุ: ส าหรบัรายงานของผูส้อบบญัชีส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 ผูส้อบบญัชีมีขอ้มลูและเหตกุารณท่ี์เนน้
ให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.2 เกี่ยวกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
ซึ่งผูบ้ริหารกองทุนไดม้ีการประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสญัญาซือ้และโอนสิทธิ
รายได้สุทธิ และได้บันทึกผลกระทบดังกล่าวแล้วในข้อมูลทางการเงินส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31 มีนาคม 2565 
ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีมิไดแ้สดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนีแ้ต่อย่างใด และเรื่องส าคญัในการตรวจสอบงบการเงินของกองทุน
ตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของผู้สอบบัญชี ไดแ้ก่ การตรวจสอบการวัดมูลค่าของเงินลงทุนในสัญญาซือ้
และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิ ซึ่งผูส้อบบญัชีไดท้ าความเขา้ใจเกี่ยวกับการค านวณมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในสญัญาซือ้
และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ พิจารณาขอบเขตและวัตถุประสงคใ์นการประเมินมูลค่ายุติธรรมของผูป้ระเมินราคาอิสระ  
และประเมินเทคนิคและแบบจ าลองที่ผูป้ระเมินราคาอิสระเลือกใชใ้นการประเมินมลูค่ายุติธรรมที่ระบุไวใ้นรายงานการประเมิน
ที่จ ัดท าโดยผู ้ประเมินราคาอิสระ ตลอดจนพิจารณาความสม ่าเสมอของการใช้เทคนิคและแบบจ าลองดังกล่าว  
รวมถึงประเมินความรูค้วามสามารถและความเป็นอิสระของผูป้ระเมินราคาอิสระดงักล่าวโดยการตรวจสอบกับขอ้มลูสาธารณะ 
นอกจากนี ้ไดส้อบทานขอ้มลูที่จ  าเป็นและความสมเหตสุมผลของสมมติฐานหลกัที่ใชใ้นการประเมินมลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุน 
มีการเปรียบเทียบขอ้มลูผลการด าเนินงานที่เกิดขึน้จรงิกบัขอ้มลูที่ใชใ้นการประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับ
ในอนาคต เพื่อประเมินการใชด้ลุยพินิจของผูบ้รหิารกองทุนในการประมาณผลการด าเนินงานดงักล่าว ตลอดจนทดสอบ
การค านวณมลูค่ายุติธรรมตามแบบจ าลองและขอ้สมมติขา้งตน้  เพื่อที่จะไดน้ าเรื่องเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี  ทั้งนี  ้ผู้สอบบัญชีไม่ไดแ้สดงความเห็น
แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่านี ้

 ส าหรบัปี 2564/65 กองทุนมีการรบัรูร้ายการขาดทุนสทุธิจากการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนจ านวน 6,050.5 ลา้นบาท สาเหตุหลกัมาจากมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิ
ตามมูลค่ายุติธรรมลดลงจ านวน 6,050.5 ล้านบาท (รายการที่ไม่ใช่เงินสด) เนื่องจากการประเมินมูลค่า
ทรัพย์สินใหม่ทุก 2 ปี ตามความตั้งใจของกองทุน ซึ่งครบรอบในปีนี ้โดยการประเมินมูลค่านีไ้ดส้ะทอ้นถึง
ผลกระทบที่ไดร้บัจากสถานการณ์ COVID-19 และปัจจยัอื่น ๆ รวมถึงปรบัปรุงสมมติฐานต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกับ
สภาพเศรษฐกิจและสถานการณใ์นปัจจบุันมากขึน้ อาทิ การชะลอการปรบัอตัราค่าโดยสารสายสีเขียวส่วนหลกั 
การปรบัประมาณการอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจ การปรบัอตัราเงินเฟ้อ การเลื่อนการปรบัปรุงสถานีสะพานตากสิน 
การชะลอการเปิดรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ ผนวกกับการใชโ้ปรโมชั่นค่าโดยสารแบบใหม่ เป็นตน้ ปัจจยัต่าง ๆ เหล่านี ้  
ส่งผลใหร้าคาประเมินครัง้นีเ้ปล่ียนแปลงจากครัง้ก่อน  
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2.2 ผลการด าเนินงานของกองทุน 

บริษัทจดัการไดส้รุปผลการด าเนินงานของกองทุน  ตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2565 
ซึ่งปรากฏในรายงานประจ าปี 2564/65 ตามรายละเอียดสิ่งทีส่่งมาด้วย 1 โดยสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปนี ้

รายได้จากเงินลงทุนในสัญญาซือ้และโอนสิทธิรายไดสุ้ทธิส  าหรบัปี 2564/65 ลดลงรอ้ยละ 55.3 
จากปีก่อน อยู่ที่  942.6 ล้านบาท สาเหตุหล ักมาจากผลกระทบของ COVID-19 ตั ้งแต่เมษายน 2564 
และการระบาดรอบใหม่เรื่อยมาตลอดทัง้ปี สะทอ้นถึงกิจกรรมนอกบา้นที่ลดลง นักท่องเที่ยวลดลง และการท างาน
จากที่บา้นมากขึน้ สง่ผลใหจ้ านวนผูโ้ดยสารรวมลดลง 50.7 ลา้นเที่ยวคน หรือรอ้ยละ 40.6 จากปีก่อน เป็น 74.2 ลา้นเที่ยวคน 
แต่บางส่วนหกักลบกับค่าโดยสารเฉลี่ยที่เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8.3 จากปีก่อน เป็น 32.2 บาทต่อเที่ยวการเดินทาง 
สาเหตุหลักมาจากการสิ ้นสุดการจ าหน่ายบัตรโดยสารประเภทรายเดือนในวันที่  30 กันยายน 2564 
แลว้เปลี่ยนเป็นการใชโ้ปรโมชั่นมอบสิทธิพิเศษผ่าน แรบบิท รีวอรด์ส (Rabbit Rewards) สะสมพอยทจ์ากการเดินทาง 
ท าให้รายไดค้่าโดยสารส าหรับปี 2564/65 ลดลงจ านวน 1,326.5 ล้านบาท หรือรอ้ยละ 35.7 จากปีก่อน มาอยู่ที่ 
2,388.3 ลา้นบาท ส าหรบัค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานรวมส าหรบัปี 2564/65 ลดลงรอ้ยละ 10.0 จากปีก่อน อยู่ที่ 
1,445.7 ลา้นบาท สาเหตุหลักเกิดจาก 1) รายจ่ายฝ่ายทุนลดลง 79.3 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 85.4 เนื่องจาก
ปี 2564/65 ไม่มีรายจ่ายฝ่ายทนุหลกั ขณะที่รายจ่ายหลกัส าหรบัปี 2563/64 เป็นค่าปรบัปรุงระบบการจดัเก็บรายได้
ค่าโดยสาร (Automatic Fare Collection (AFC) upgrade) 32.9 ลา้นบาท ค่าปรบัปรุงสถานี 25.5 ลา้นบาท 
และค่ารถไฟใหม่ 6.3 ลา้นบาท 2) ค่าใชจ้่ายพนกังานลดลง 56.0 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 10.0 เนื่องจากการปันส่วน
ค่าใช้จ่ายลดลงจากการเปิดส่วนต่อขยายสายสีเขียวเต็มรูปแบบ และค่าชดเชยพนักงานเกษียณอายุลดลง  
และ 3) ค่าสาธารณูปโภคลดลง 25.7 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 8.0 เนื่องจากค่ารกัษาความปลอดภยัและค่าไฟลดลง
จากชั่วโมงการเดินรถและจ านวนผูโ้ดยสารที่ลดลง  

ความเหน็ของบริษัทจัดการ 

 บริษัทจดัการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของกองทุนประจ าปี 2564/65 

ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน ์

 ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน
ของกองทนุประจ าปี 2564/65 

การลงมติ 

 วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ 

  



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
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วาระที ่3 รับทราบการจ่ายเงนิปันผลและการจ่ายคืนเงนิทุนประจ าปี 2564/65 
 

 กองทนุมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทนุมากกว่า 1 ครัง้ต่อปี ในกรณีที่กองทนุมีก าไรสะสม
เพียงพอ โดยเม่ือรวมแลว้ในแต่ละงวดปีบญัชี จ่ายในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 90 ของก าไรสทุธิที่ปรบัปรุงแลว้  

 ส าหรบัรอบระยะเวลาตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 กองทุนประกาศจ่าย 
คืนเงินทนุจ านวน 2 ครัง้ รวมทัง้สิน้ในอตัรา 0.151 บาทต่อหน่วย โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้
 

รอบผลการด าเนินงาน เงนิปันผล  
(บาท / หน่วย) 

เงนิคืนทุน*  
(บาท / หน่วย) 

รวม 
(บาท / หน่วย) 

วันทีจ่่ายเงนิ 
 

1 เมษายน  – 31 ธันวาคม 2564 - 0.089 0.089 14 มีนาคม 2565 
1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 - 0.062 0.062  27 มิถนุายน 2565 
            รวม - 0.151 0.151  

 * เหตแุห่งการลดเงนิทนุจดทะเบียน : กองทนุมีขาดทนุสทุธิจากเงนิลงทนุซึ่งเป็นค่าใชจ่้ายทีไ่ม่ใช่เงนิสด 

 ส าหรบัรอบผลการด าเนินงานขา้งตน้ กองทุนมีอัตราการจ่ายเงินใหแ้ก่ผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุน 
ส  าหรบัรอบปีบัญชี 2564/65 เป็นการจ่ายคืนเงินทุนทัง้จ านวนรอ้ยละ 99.88 ของรายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 
(ก่อนการปรบัปรุงรายการขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน) 

อนึ่ง ส  าหรบัผลการด าเนินงานรอบระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2565 
กองทนุมีขาดทนุสะสม ดงันัน้ บรษิัทจดัการจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว 
ซึ่งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ระบุในหนังสือชีช้วนของกองทุน อย่างไรก็ตาม 
กองทุนมีเงินสดจากการด าเนินงาน ดงันัน้ กองทนุจึงจ่ายเงินใหผู้ถื้อหน่วยลงทนุในรูปเงินคืนทนุ 

 นอกจากนี ้บริษัทจัดการไดจ้ดัท าตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายคืนเงินทุน
ประจ าปี 2564/65 กบัปี 2563/64 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ประจ าปี เงนิปันผล 
(บาท / หน่วย) 

เงนิคืนทุน 
(บาท / หน่วย) 

รวม 
(บาท / หน่วย) 

2563/64 - 0.308 0.308 
2564/65 - 0.151 0.151 

 

ความเหน็ของบริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายคืนเงินทุน
ประจ าปี 2564/65 
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ประจ าปี 2564/65 กบัปี 2563/64 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ประจ าปี เงนิปันผล 
(บาท / หน่วย) 

เงนิคืนทุน 
(บาท / หน่วย) 

รวม 
(บาท / หน่วย) 

2563/64 - 0.308 0.308 
2564/65 - 0.151 0.151 

 

ความเหน็ของบริษัทจัดการ 

 บริษัทจัดการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายคืนเงินทุน
ประจ าปี 2564/65 
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ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน ์

 ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบการจ่ายเงินปันผลและการจ่ายคืนเงินทุน
ประจ าปี 2564/65 
การลงมติ 

 วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ 

วาระที ่4 รับทราบการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี  และค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชปีระจ าปี 2565/66 
 

 บริษัทจัดการได้พิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท ส  านักงาน อีวาย จ ากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของกองทุน 
ส าหรบังบการเงินประจ าปี 2565/66 และไดก้ าหนดค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีประจ าปี 2565/66 ซึ่งมรีายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้
 4.1 การแต่งต้ังผู้สอบบัญชี 

บริษัทจัดการขอแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยรบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีของกองทุน ประจ าปี 2565/66 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต. โดยบริษัทจัดการได้พิจารณาคุณสมบัติ  
และความสามารถของผู้สอบบัญชี จากหลักเกณฑ์คุณวุฒิ คุณภาพของผู้สอบบัญชี ประสิทธิภาพในการท างาน 
ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีที่ไม่มีส่วนไดส้ว่นเสีย หรือมีผลประโยชนข์ดักันในการท าหนา้ที่สอบบญัชีของกองทุน 
โดยมีรายชื่อผูส้อบบญัชีดงัต่อไปนี ้

ประจ าปี 2565/66 ประจ าปี 2564/65 

ชื่อผูส้อบบญัช ี
ผูส้อบบญัชี            
รบัอนญุาต             
เลขทะเบียน 

ชื่อผูส้อบบญัช ี
ผูส้อบบญัชี            
รบัอนญุาต             
เลขทะเบียน 

1. นางสาวสเุมษา ตัง้อยู่สขุ 7627 1. นางสาวพิณผกา อคัรนพุงศ ์ 5767 

2. นางสาวพิณผกา อคัรนพุงศ ์ 5767 2. นางสาววราพร ประภาศิรกิลุ 4579 

3. นางชลรส สนัติอศัวราภรณ ์ 4523 3. นางชลรส สนัติอศัวราภรณ ์ 4523 

หมายเหตุ : ผูส้อบบัญชีในล าดับที่ 1 ซึ่งเป็น key audit partner จะปฏิบัติงานดา้นการสอบบัญชีใหแ้ก่กองทุน
ในปี 2565/66 เป็นปีแรก โดยหากปฏิบตัิงานดา้นการสอบบญัชีใหแ้ก่กองทุนมาแลว้ 7 รอบปีบญัชี ไม่ว่าจะติดต่อกนัหรือไม่ 
จะตอ้งมีการเวน้วรรคการปฏิบตัิงานดา้นการสอบบญัชีใหแ้ก่กองทนุ อย่างนอ้ย 5 รอบปีบญัชีติดต่อกนั 

 ในกรณีที่ผูส้อบบัญชีดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบัติหนา้ที่ได ้ใหบ้ริษัท  ส านักงาน อีวาย จ ากัด 
จัดหาผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตท่านอ่ืนของส านักงาน ท าหนา้ที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของกองทนุแทนผูส้อบบญัชีดงักลา่วขา้งตน้ 
  



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน
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4.2 การก าหนดค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชี 
 บริษัทจดัการขอแจง้ใหผู้ถื้อหน่วยรบัทราบการก าหนดค่าใชจ้่ายในการสอบบญัชีประจ าปี 2565/66 
ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตรวจสอบบัญชี ปี 2565/66 
(บาท) 

ปี 2564/65 
(บาท) % การเปลี่ยนแปลง 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี 1,800,000 1,800,000 - 
ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ยงัไม่มกีารเบกิ 1,097 N/A 
ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ตามที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเดินทาง  และอื่นๆ 

ค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565/66 ดงักล่าวไม่รวมงานเพิ่มเติมที่อาจจะเกิดขึน้หากมีการแกไ้ขสญัญา
ซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิในอนาคต ซึ่งค่าสอบบญัชีจะเรียกเก็บเพิ่มตามชั่วโมงการท างานจริงที่เพิ่มขึน้แต่ไม่เกิน 
200,000 บาท ทั้งนี ้ ค่าสอบบัญชีอาจเพิ่มขึ ้นหากมีการแก้ไขสัญญาซื ้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่ มเติม
นอกเหนือจากการชดเชยรายไดค้่าโดยสาร เช่น อายสุญัญา เงื่อนไขใหม่ หรือการเปลี่ยนสญัญาใหม่ เป็นตน้ 
 

ความเหน็ของบริษัทจัดการ 

 บริษัทจดัการเห็นสมควรรายงานใหผู้ถื้อหน่วยลงทุนรบัทราบการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และค่าใชจ้่าย
ในการสอบบัญชีประจ าปี 2565/66 ตามรายละเอียดขา้งตน้ บริษัทจ ัดการเห็นว่า ผูส้อบบัญชีจากบริษัท 
ส านักงาน อีวาย  จ ากัด เป็นผู ้สอบบัญชีที่ ได ้ร ับความเห็นชอบตามหลักเกณฑ์ของส านักงาน ก.ล.ต.  
โดยได้ปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเหมาะสม และไม่มีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สียกบักองทนุ 
ความเหน็ของผู้ดูแลผลประโยชน ์

 ผูด้แูลผลประโยชนเ์ห็นว่า ผูส้อบบัญชีจากบริษัท ส  านักงาน อีวาย จ ากัด ตามที่บริษัทจดัการไดเ้สนอขา้งตน้ 
เป็นผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัความเห็นชอบตามหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบัติหนา้ที่อย่างเหมาะสม 
และไม่มีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สียกบักองทนุ 

การลงมติ 

 วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ 

วาระที ่5 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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(บาท) % การเปลี่ยนแปลง 
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ซือ้และโอนสิทธิรายไดส้ทุธิในอนาคต ซึ่งค่าสอบบญัชีจะเรียกเก็บเพิ่มตามชั่วโมงการท างานจริงที่เพิ่มขึน้แต่ไม่เกิน 
200,000 บาท ทั้งนี ้ ค่าสอบบัญชีอาจเพิ่มขึ ้นหากมีการแก้ไขสัญญาซื ้อและโอนสิทธิรายได้สุทธิเพิ่ มเติม
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ความเหน็ของบริษัทจัดการ 
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โดยได้ปฏิบตัิหนา้ที่อย่างเหมาะสม และไม่มีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สียกบักองทนุ 
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เป็นผูส้อบบัญชีที่ไดร้บัความเห็นชอบตามหลกัเกณฑข์องส านักงาน ก.ล.ต. โดยไดป้ฏิบัติหนา้ที่อย่างเหมาะสม 
และไม่มีความสมัพนัธห์รือสว่นไดเ้สียกบักองทนุ 

การลงมติ 

 วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ 

วาระที ่5 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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 พรอ้มกนันี ้บรษิัทจดัการขอแจง้ใหท้ราบว่าในการประชมุผูถื้อหน่วยลงทนุดงักลา่ว ตอ้งมีผูถื้อหนว่ยลงทนุ
มาประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 ราย หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหน่วยลงทนุทัง้หมด และจ านวนผูถื้อหน่วยลงทุน
ที่มาประชมุดงักลา่วตอ้งมีหน่วยลงทนุนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหน่วยลงทนุที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ของกองทนุ จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

 ในการนี ้บริษัทจัดการจึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหน่วยลงทุนเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหน่วยลงทุน
ประจ าปี 2565 ของกองทนุรวมโครงสรา้งพืน้ฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท ในวนัที่ 27 กรกฎาคม 2565 
เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์โดยท่านสามารถยื่นเอกสารแจง้ความประสงคเ์ขา้รว่มประชุม และเอกสาร
แสดงตวัตนที่เก่ียวขอ้งเพื่อเขา้รว่มประชุม ตามวิธีการ และรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2, 3 และ 4 ตัง้แต่วนัที่ 
4 กรกฎาคม 2565 เป็นตน้ไป จนถึงวนัที่ 22 กรกฎาคม 2565 โดยหลงัจากที่บริษัทจดัการไดต้รวจสอบขอ้มลูของท่าน
เรียบรอ้ยแลว้ ผูถื้อหน่วยลงทุนหรือผูร้บัมอบฉันทะที่แสดงความประสงคจ์ะเขา้รว่มประชุมจะไดร้บัลิงกเ์ขา้รว่มประชุม
เฉพาะบุคคลทางอีเมลจากผู้ใหบ้ริการจัดประชุม E-AGM ซึ่งคือ บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชั่นแนล จ ากัด (“OJ”) 
ส าหรบัใชล้งทะเบียนเขา้ร่วมประชุมในวนัประชุม (27 กรกฎาคม 2565) โดย OJ จะเปิดระบบใหเ้ริ่มลงทะเบียน
เพื่อเขา้รว่มประชมุไดต้ัง้แต่วนัที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 12.00 น. เป็นตน้ไปจนกว่าจะปิดการประชมุ 

 หากท่านมีขอ้สงสยั หรือค าถามเก่ียวกับ (1) เอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเขา้ร่วมประชุม กรุณาติดต่อ
บริษัทจดัการทางอีเมลที่ btsgif_agm@bblam.co.th หรือโทร 0-2-674-6400 ต่อ 423 หรือ 469 ในวนัและเวลาท าการ 
หรือ (2) ขัน้ตอนการเขา้ร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียง กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ 
กรุณาติดต่อ OJ ตามเบอรโ์ทรศพัทท์ี่ระบไุวใ้นอีเมลที่จดัสง่คู่มือการใชง้านระบบ E-AGM ไปใหท้่าน 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 

 (นายพรชลิต พลอยกระจ่าง) 
 Deputy Managing Director 
 Real Estate & Infrastructure Investment 


